Angående behandling av personuppgifter.

2018-05-25 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft inom Europa och i och med
detta så har vi reglerat våra sätt att hantera kunduppgifter.

De direkta personuppgifter vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och mailadress. Dessa
behöver vi, för att kunna kontakta dig i samband med arbeten på fin båt och eller motor, samt för
fakturering och bokföring. Dessa uppgifter sparas i sju år enligt bokföringslagen.
De indirekta personuppgifter vi behandlar är din båts skrovnummer och motornummer. Det
behöver vi för att kunna beställa rätt delar samt för att registrera servicen hos din motortillverkare.
I samband med märkning eller installation av ny utrustning, inklusive motorer, behandlar vi i
förekommande fall enhetens ID-nummer samt dina personuppgifter för registrering av
densamma. Bekräftelse på registreringen sparas tillsammans med bokföringen för både er och
vår säkerhet under garantitiden.
Under tiden vi har ett pågående arbete eller förvaring på din båt används ditt namn,
telefonnummer och mailadress samt din båts motornummer på våra arbetsordrar och
arbetsorderlistor. Vid försäkringsskador används även ärendets skadenummer och vid märkning
eller installation av utrustning även, vid förekommande fall, den enhetens ID-nummer.
Arbetsordrar och arbetsorderlistor används endast internt inom företaget för att fördela arbetet.
Utskrivna arbetsordrar sparas i ett exemplar tillsammans med bokföringen. Digitala arbetsordrar
och arbetsorderlistor sparas i fem år för att vi ska kunna se servicehistorik och serviceintervaller i
samband med nya arbeten på din båt. Vill du att dessa uppgifter raderas tidigare, dock tidigast
när pågående arbeten är avslutade, får du meddela oss.
Dina personuppgifter sparas i vårt digitala kundregister i fem år för att vi ska kunna se
servicehistorik och serviceintervaller i samband med nya arbeten på din båt/motor samt för
upprättande av nya arbeten och förvaringar. Vill du att dina uppgifter raderas tidigare än så, dock
tidigast när pågående arbeten och förvaringar är avslutade, får du meddela oss.
Vi har personuppgiftsbiträdesavtal upprättade med alla våra underleverantörer och andra företag
som vi samarbetar med gällande dina personuppgifter.
Du kan en gång per år begära ett registerutdrag för att ta del av vilka uppgifter vi har sparade om
dig samt begära rättning eller radering av dessa. Det gäller dock inte de uppgifter vi behöver som
underlag för bokföringen då dessa måste sparas i sju år enligt bokföringslagen. De uppgifterna
som sparas för bokföringen förvaras digitalt i vårt bokföringsprogram samt i ett låst arkiv.
Har du frågor gällande hur vi hanterar dina personuppgifter kontaktar du oss på telefon 0176262068 eller mejlar oss på info@bergshamravarv.se.
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